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چکیده
طنز و لطیفه يکی از گونه های ادبیات شفاهی است که در فرهنگ مردم ايران ،جايگاه وااليی دارد.
نیازمندی مردم به لطیفه و شوخ طبعی از عوامل نشا اجتماعی و سرزندگی عمومی است کـه بـه
شکلهای مختلف خود را نشان میدهد .از جمله مسائلی که سبب شکلگیری و ايجـاد مـتنهـای
فولکلوری با محور «طنز» و «لطیفه» در دوران معاصِر شده ،بیماری همهگیر جهانی به نام «کرونا» يا
«کوويد  »11گ COVID-19بوده که دنیا را در برگرفته است .ايرانیان بهعنـوان مردمـان کشـوری
فرهنگدوست و ادبپرور ،در کنار تمام تلخیها و اندوه های ناشی از مرا و میـر ،بسـتریهـای
دردناک همگانی ،هزينه های سنگین اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی اين بیمـاری هولنـاک ،فرصـتی
يافتهاند تا ضمن پناه بردن به کارکردهای ادبیات عامه و فرهنـگ مـردم ،بـا سـاخت و بـازپخش
گونههای طنزآمیز مرتب با اين بیماری ،آرامشبخش خود و جهانیان شوند.
در اين مقاله ،پژوهشگر با استفاده از دهها مـتن شـفاهی و شـنیداری در محافـل مختلـف مردمـی و
همچنین متنهای انتشار يافته در فضایِ مجازی و اينترنتـی ،ابتـدا بـه گـردآوری میـدانی مـتنهـا و
دستهبندی و انتخاب موارد طنزآمیز آن پرداخته و سپس ،با تحلیل و بررسی بـال بـر  121مـتن طنـز
کرونايی به روش کتابخانهای و اَسنادی ،نکتههايی را همراه با پیشنهاد پژوهشـی ارائـه کـرده اسـت.
يافتههای پژوهش بیان کننده میزان تأثیرگذاری فرهنگ مردم بر رخدادهای گوناگون اجتماعی است به
گونهای که در حوادثی چون سیل ،زلزله ،جنگ ،بیماری و ديگر اتفاقات ناگوار ،آفرينندگان فولکلور،
متنهای خود را برای تسکین دردها و سختیهای اجتماعی ،پزشکی ،اقتصادی ،سیاسی و غیـره بیـان
میکنند و به اين بهانه ،رفتارهای اعتراضی خود را به ديگران نشان میدهند.
کلیدواژهها :طنز ،لطیفه ،شوخی ،کرونا ،فرهنگ مردم ،کوويد ـ  ،11فولکلور ،ادبیات شفاهی.
 .2مدرس دانشگاه فرهنگیان و سرپرس

بنیاد ایرانشناسی شعبه چهارمحال و بختیاری ،رایانامه:
odivi46@yahoo.com
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 .1مقدمه
شماره  76زمستان 0011

کروناویروس ،کوید 23-یا به اختصار «کرونا» بیماری پایان قترن بترای متا و دیگتر
مل های جهان ،از دسامبر 1023م .در ووهان چین ظاهر و عالمگیتر شتد .ایتن بیمتاری
ناشناخته ،کُشنده و پره ینه ،با ثملهور شدن به خُرد و کالن ،خسارتهتای متعتددی را
در پتتی آورد .ستتازمان بهداشتت

جهتتانی در متتارس 1010م .شتتیو جهتتانی آن را در

اطالعیهای رسمی اعالم کرد .اما برخورد دول ها و مل ها بتا ایتن بیمتاری ترستناک و
استرسآور متفاوت بود و تا کنترل نستبی آن تتالشهتای علمتی ،فرهنگتی ،اجتمتاعی،
رفاهی و بهداشتی گوناگونی در جهان صورت گرفت  .در کشتور متا نیت از  80بهمتن
 2833این بیماری از استان قم گسترش یاف
پش

و تا تابستتان  2400پتنج متوج ستخ

را

سر گذاش  .این بیماری مرموز و مبهم ،گذشته از وجه منفی و خشن خود ،یتک

رویه مثب

فرهنگی و ادبی در «فرهنگ مردم» نی داش

کته ستبب پیتدایش متتنهتای

فولکلوری با رویکرد طن و لطیفه شد.
لطیفه در ثال ها و ابعاد مختلف زندگی انسانی ثضور جدی دارد .در فرهنتگ متا
ایرانیان ،طن در چهرهها ،قالبها و اشکال غالبی چون کنایه ،ریشخند ،نیشخند ،طعنته،
ثرف آبدار ،بازی با کلمات و مانند آن خودش را نشان میدهد .شوخیها نیت چنتدین
صورت عملی ،تصویری ،گفتاری و شاید نمونههایی نو و دیگر گونه دارند .شوخیهای
بدنی ،زبانی ،کهنی و نمایشی ما را میخندانند .هر چند آبکی ،سرکاری ،خنک ،لتوس و
یا بیم ه باشند .مخاطبان این گونهها ،کتودک ،نوجتوان ،جتوان ،ستالخورده ،زن و مترد
هستتند .گتاه بترای خندانتدن خردستتاالن ،نونهتاالن و کودکتان گتروههتای مختلتتف از
روشهتتای ترکیبتتی شتتکلک و واژه ،صتتوت و آواز ،پیکرگردانتتی و تغییتتر ریختت ،
عروسکبازی و نمایش های متنوّ بهره میگیرند .این روش بخشتی از آمتوزش است
همان روشتی کته در تعلتیم و تربیت

بتا آمتوزش و بتازی همتراه است  .تأثیرگتذاری

نمایشهای کودکانه و گروه هتای بتازی و نمتایش ،نشتاط و سترگرمی در رستانه و یتا
برنامههای کودکانه بر کسی پوشیده نیس .
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شوخی ،خنده ،طن و لطیفهپردازی یکی از نیازهای بشری اس

و انستان بته ستبب

موقعی های مختلف روثی و روانی خود به این نو ادبی ،اجتماعی و یا فرهنگی نیتاز
میتوان مدعی شد که همه اینها یک عنصر در چرخه «ارتباط مؤثر انسانی» اند ارتبتاطی
که در گردونه زیر معنا میشود گنمونه برای لطیفه در فرهنگ مردم :
نمودار  .1چرخه ارتباطی انسانی مؤثر بر تولید لطیفه
لطیفه گو

بازخورد

لطیفه

لطیفه
شنو

اغلب این گونه اس

رسانه

که مردم به سبب دانش ،سطح اجتماعی ،اقتصتادی و فرهنگتی

و به ثَسَب رفتارشناسی تاریخی خود ،رویکرد متفاوتی به خندیدن ،شاد بودن و بهطتور
عام« ،طن پردازی» یا «لطیفه گفتتن» دارنتد .کارکردهتای متنتو طنت و شتوخطبعتی در
عرصه های اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگتی و هنتری ،نمایتان و مشتخص است .
ایرانیان ،در شعر و ادبیات خود ،به مباث

مختلتف ،رنتگ طنت و لطیفته نیت دادهانتد.

افرادی شوخطبع و نوآور هستند که به دور از سن و سال یا جنسی  ،در مناستب هتا و
جشن های خانوادگی و عمومی ،به اصطالح مجلس را گرم میکنند تتا بستاط شتادی و
خوشی اقوام و مهمانان ،گستردهتر و شادتر شود .بته استتناد آداب ،رستوم ،جشتنهتای
کهن و تاریخی ،سفرنامهها و دیگر آفریدههای نوشتاری یا رفتارشناستیهتای اجتمتاعی،
در کالن مسئله ،میتوان گف  ،که مردم ما بذلهگو ،شاد و خنتدان هستتند و در فرهنتگ
مردم ،افراد اخمو ،بد عُنُق ،عبوس ،یُبس،گرفته و خشکچهتره را دوست

ندارنتد و بته

اصطالح میگویند «انگار کشتیهاش غرق شده» یا «انگار باباش مُرده» و یتا «بتا دو مَتن
عسَل هم نمیشود او را خورد» .از دیگر سو ،شوخطبعی در میان طبقات مختلتف ،اعتم
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دارد .به دور از کارکرد هر کدام از انوا لطیفه ،طن  ،شوخی ،فکاهه ،ه ل و ثتی هجتو،
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از مردم اقلیم شهری ،روستایی ،عشایر یا طبقات و اصنافِ بازاری ،کشاورز ،معمّم ،مکال
و ادیب ،طرفداران بسیار دارد .در چیستی و چرایی طن و لطیفه ،عالوه بتر کارکردهتای
شماره  76زمستان 0011

لطیف و ظریف خود ،آثار دیگری هم دارد .مردم ایران معتقدند «هیچ شوخی و لطیفهای
که پنجاه درصدش جدّی نباشد» .باالخره ثرفها را با معنی میزنند و بته تعبیتر

نیس

عوام« ،به در میزنند که دیوار بفهمد»« .شنوندگان عاقل» هتم در پاستخ بته ایتن ستخن
میگویند که «اگر نخوردیم نان گندم ،دیدهایم در دس

مردم» یا «متا هتم از دهتن شتیر

خوردیم نه از دماغ».
مؤلشف کتاب «تفنشن ادبی در شعر فارسی» دهمین گروه تفنشن را به هجو ،طن و هت ل
اختصاص داده و معتقد اس « :طن را در لغ

به معنای مستخره کتردن و طعنته زدن و

سرزنش کردن و ناز و سخن به رموز گفتن و معانی ن دیک به این معانی در فرهنتگهتا
آوردهاند» گدانشپژوه . 407 :2832 ،در ادامه تعریف دو گونه دیگر مینویسد« :طن بیان
معایب به نحو طِیب آمی برای رفع آن معایب اس

و شاعر به چند سبب به جای زبتان

جدّ ،از زبان شوخی و م اح برای تذکشر عیب و رفع آن ،استفاده میکند» .گهمان
با توجه به رخدادهای بهداشتی ت پ شکی جدید ،بویژه کرونا و سویههای آن گماننتد
اُ میکرون طن هم کاربرد روزمره خود را نشان داد و در این خصتوص الزم است
ماهیّ

کته

طن جداگانه مورد بررسی قرار گیرد .طن  ،شوخی ،لطیفه ،کنایه ،تمسخر و دیگتر

گونهها در عُرف و عادت شفاهی مردم ،روزانه به تولید متنهای فولکلوری متیانجامتد.
از سوی دیگر ،عالوه بر طن  ،قالبهایی چون «هت ل» و «هجتو» نیت نمایتان متیشتود.
بی گمان ،برای دانستن این تفاوت ها ،باید مفهوم هجو و ه ل را همراه با تفاوت و تمای
دقیقشان دانس .
اهمی

و ضرورت پرداختن به مسائل فرهنگ مردم و ادبیات عامه برای پژوهشگران

و عالقه مندان به مطالعات فولکلورشناسی نمایان اس  .چون فولکلتور نیت ماننتد ستایر
دانشها ،دانش روز و نیاز بشری اس  ،با کارکردها و رویکردهای ختاص ختود .بترای
دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مراک پژوهشی این امر مهمی اس

که با پیشامدهای نو ،چته

واکنشها و تأثیرهایی را در جامعه شاهد خواهیم بود .از جمله این موارد ،شتیو بستیار
سریع بیماری کرونا بود که از شمال تتا جنتوب و از شترق تتا بتاختر ربتع مستکون را
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دربرگرف  .همان گونه که متخصصان و دانشمندان بته صتورت جتدی بته ایتن مستئله
پرداختهاند ،ادیبان ،شاعران ،هنرمندان ،نویسندگان و دیگر آثاد جامعه هم در ثوزههای
ویروس کرونا در ایران نخستین بار در شهر قم و از طریق مسافرانی که وارد کشتور
شده بودند ،گسترش یاف

و پس از مدتی عادی جلوه دادن کار ،مسئله آشتکار شتد .از

همان روزهای نخستین ،در رسانه هتای شتنیداری و دیتداری ایتن موضتو  ،بته مستئله
اولوی دار و در برخی مواقع به مسئله اول کشور تبدیل شد .به گونهای که در کوچته و
بازار ،اداره و دانشگاه ،کارخانته و  ...نقتل مجتالس بتود .ستاخ

نمونتههتای مختلتف

شفاهی ،تصویری ،نمایشی و دیگر گونهها از ایتن پدیتده ستبب شتد کته پژوهشتگران
فرهنگ مردم نی به «تأثیرپذیری جامعه» از همهگیری این بیماری و بازجُس

متتنهتای

ساخته شده بپردازند.
 .2پیشینه پژوهش

دو مقالهای که درخصوص طن های کرونایی پیش از این مالثظه شد ،با اینکه محور
هیچ کدام ادبیات شفاهی و فرهنگ مردم نبوده اس  ،متیتواننتد بتا موضتو کلتی ایتن
نوشتار ،پیوند داشته باشند.
نخس « :تحلیل جامعهشناختی جتوک هتای مترتب بتا ویتروس کرونتا» ،اثتر پرنیتا
رضیپور در فصتلنامه مطالعتات اجتمتاعی ایتران ،دوره  ،24شتماره  ،1تابستتان ،2833
صص 222ت .284که در آن با استفاده از نظریههای جامعهشناستی جتوک ،متتنهتایی از
جوکهای کرونایی رایج در شبکههای اجتماعی بررسی شده اس .
دوم« :کرونا و ایران :تحلیل مضمونی جوکهای کرونایی در ایران» ،اثر محمدثستین
شعاعی ،فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطتات ،دوره  ،27شتماره  ،72زمستتان ،2833
صص 172ت .130که در آن پژوهشگر با استتفاده از روش تحلیتل مضتمون ،تعتدادی از
جوکهای منتشر شده در تلگرام را بررسی کرده اس .
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کاری خود ،از آن غافل نشدهاند.
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در نوشتار ثاضر ،سعی بر آن بوده اس

که با تقسیمبندی و ریشه شناستی پیتدایش

متنهای فولکلوری طن آمی  ،به تأثیر این گونه از ادب شتفاهی در فرهنتگ متردم ایتران
شماره  76زمستان 0011

اشاره شود.
 .3بحث و بررسی

بیان مسائل اجتماعی و مشکالت متنو جامعته بته شتکلهتای گونتاگون ،صتورت
می گیرد .یکی از پرکتاربردترین و اثرگتذارترین آن ،گونته «طنت » است  .طنت رفتتار و
مناسبات اخالقی ،اجتماعی ،فکری و روانی فرد یا جامعه را با شتیوهای غیتر مستتقیم و
تمسخرآلود بازگو میکند گروزبه . 211 :2834 ،طن در شکل ،اندازه ،تندی ،صراث و
نمودهای مختلف استفاده می شود .اغلب سه موضو طن  ،هجو و هَ ل را ن دیک به هم
و با هدفی مشابه به کار میبرند .مسلم اس

که این سه عنصر به طور کامل بتا یکتدیگر

یکسان نیستند و از جهاتی تفاوت دارند .با بررسیهای دقیتق در کتتابهتای تخصصتی
انوا ادبی و نکته های تفنشنی ،تفاوت ه ل و هجو با طن در چند نکتته نهفتته است کته
میتوان در«زبان»« ،هدف»« ،مخاطب» و«ریخ » گلحن آن را دستتهبنتدی کترد .شتکل
مقایسهای و دقیقتر این تفاوت در جدول زیر قابل مشاهده اس :
جدول  .1دستهبندی تفاوتها و شباهتهای طنز ،هجو و هزل

نوع
طنز
هزل
هجو

زبان
نرم
نرم
خشن

مخاطب
عموم
عموم
خواص

هدف گوینده
رفع معایب جامعه
سرگرمی ،شادی
انتقام ،دشمنی

ریخت /لحن
ادبی و هنرمندانه
ادبی و عامیانه
ادبی

اگرچه نمونه های هجو و ه ل در طبقات عام و خاص جامعه وجود دارد؛ شاعران و
گویندگان ب رگ ادب پارسی ،بیشتر از قالب «طن » برای اصالح جامعته و رفتع معایتب
اجتماعی مردم و درباریان ،استفاده کردهاند گقنبری عتدیوی12 :2833 ،تت . 10بته زبتان
دیگر میتوان گف

که در ادبیات شفاهی و فرهنگ عامّه ،طن  ،زبان خِبرگتان و نُخبگتان

برای اصالح زشتیهای جامعه اس  ،با زبانی نرم و هنری!
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ن د فولکلورشناسان ،مسلشم اس
مییابد .به یقین ،ماهی

که هر متتن 2در محتی اجترای ختود ،1معنتا و مفهتوم

طن و لطیفه هم از این گونه اس  .لطیفه ،متنی کوتاه و نغ اس

کته

سخن خود مقدمه یا پیشدرآمدی مختصر میسازد و ستپس مطلبتی ستاده و کوتتاه را بیتان
می کند و یکباره همه ایتن مجموعته را بتا یتک عبتارت یتا ترکیتب و واژه انتهتایی بته هتم
میچسباند که ممکن اس  ،شلیک خنده مخاطتب را در پتی داشتته باشتد .ارتبتاط افقتی و
عمودی ،کلمهای و کالمی در این عبارتهای موج  ،بسیار مهم و اساسی اس  .در ثقیقت ،
لطفِ لطیفه به این اس

که ثلقه آخر آن ،خندهدار باشد و موجتب شتادی ،فترح بخشتی و

انبساط گوینده و شنونده شود .به این ترتیتب ،بتا توجته بته لطیفتههتای کرونتایی ،بته ککتر
نمونههایی پرداخته میشود تا مسئله و اهمی

آن نمایانتر شود .برابر بتا ایتن تقستیمبنتدی،

نمونههایی از لطیفههای ایرانیان با موضو خانواده ،جامعه و مسئله کرونا در زیر آمده اس :
جدول  .2ساختار درونی لطیفه (نمونه اول)

ساختار
مقدمه /درآمد
عبارت پایه
حلقه آخر

نمونه
به مامانم میگم
اگه من کرونا بگیرم چه کار میکنی؟
گفت :برات مراسمی میگیرم که چشم عمههات در بیاد!
سلطان غم؛ مادر!
جدول  .3ساختار درونی لطیفه (نمونه دوم)

ساختار
مقدمه /درآمد
عبارت پایه
حلقه آخر

نمونه
سخنگوی وزارت بهداشت گفت:
هر که کرونا نگرفته ،خودش نگرفته
ما همه تالشمون رو کردیم!

1. text
2. context
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از نظر ساختاری از دو یا سه بخش در قالب داستانکی تهیه و بازگو میشتود .گوینتده بترای
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مضمون ،محتوا ،موضو  ،کلمات ،مخاطبان و کارکرد این نو سخن ،متفاوت است
و باید به اثرگذاری و نقش مهم آن در فرهنگ رسمی و عمومی کشتور توجته شتود .از
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طرفی ،این گونه از ادب شفاهی فارسی ،به قلمرو گفتار و «زبتان بتدن »1مترتب است ؛
لحن ،صوت ،هنر کالمی و میدانداری سخنور یا گوینده ،برای اقنا مخاطب بسیار مهتم
و اثربخش اس  .مخاطب گشنونده ممکن اس

هنر لطیفهگویی نداشته باشتد ،امتا هنتر

شنیدن و لذت بردن را به خوبی میداند.
عالوه بر گونه نوشتاری کته در مجتالت و نشتریات تخصصتی یتا عمتومی منتشتر
میشود؛ گونههای دیگری هم در فرهنگ مردم وجود دارد .طن را بته دو صتورت کلتی
«گفتاری» و «تصتویری» متیتتوان دستتهبنتدی کترد .بترای هتر کتدام نیت گونتههتا و
زیرمجموعههایی می توان در نظر گرف  .شکل گفتتاری را بته نوشتتاری هتم متیتتوان
برگرداند که به یقین ،به سبب تفاوت گفتار و نوشتار در بیان اثستاس و عاطفته ،بستیار
دشوارتر خواهد بود.
1ـ .0صورتهای کلی مختلف طنز
1ـ1ـ .0طنز گفتاری
با توجه به رفتارشناسی ایرانی ،بررسی ادبیات شتفاهی و زیست

معمتولی ایرانیتان در

سفر و ثضر ،خانه و بازار ،مدرسه و  ...نشان میدهد که مردم ما به کات خود ،غمگتین و
افسرده نیستند .اگرچه فراز و فرود مسائل اقتصتادی ،سیاستی ،اجتمتاعی و گتاه ثتواد
نظامی ،زمانی آنها را به الک درونی ختود ،متیکشتاند .آیتینهتایی چتون :فروردینگتان،
تیرگان ،مهرگان و  ،...جشن آب پاشان ،جشن چُوگان ،کشتیهای محلتی ،ستوارکاریهتا،
شب یلدا ،چهارشنبهسوری ،جشن نوروز ،سی دهبدر ،شنبهگردش ،جشنهتای کشتاورزی،
دامداری و جمعآوری محصول ،گُلری ان ،شبنشینیها و دورهمیها همه با سرود ،ترانه،
پایکوبی و مشارک

همگانی اجرا متیشتوند و نمونتههتایی از رفتارهتای روانشتناختی

جامعه سالم و پویا هستند .در جامعه پویا ارتباط اجتماعی و پیونتدهای درون ختانوادگی،
1. Body Language
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بر مبنای مِهراف ایی ،دوستی ،اخالقمَداری ،کار و تالش بهرهوَرانه اس  .شتوخی ،خنتده و
لطیفه گفتن گبه دور از تمسخر ،دس

انداختن و تحقیر دیگران نیت نتوعی از پیونتدهای

وجه دیگری اس

که گاه پیامآور شادی و رفاه ،آرامش و امنی

روثتی و روانتی است .

این بخش ،طن یعنی لطیفته ،شتوخی ،جتوک و  ...کته بیشتترین قستم

طنت ایرانتی را

دربردارد؛ به صورت شفاهی و روایی بیان میشود .گوینده به صورت روایتگر ،بتا استتفاده
از زبان بدن و تغییر لحن و صوت ،داستانک خود را چنان بازگو متیکنتد کته شتنوندگان،
جذب کالم او میشوند .این گونه از لطیفهگویی در مجالس و محافل مختلف ،بته شتکلی
اس

که موجب فرح و شادی همگانی میشود .بین شاعران و گویندگان فارستیزبتان ،دو

گونه شهرآشوب و پارودی گنقیضه هم رایج اس

که در این دسته جای متیگیرنتد و در

ادامه با نمونههایی از مسئله پژوهش گکرونا ککر می شوند:
ـ شهرآشوب :همانگونته کته از واژه شهرآشتوب ،برمتیآیتد ،شتهری را بته آشتوب
میکشاند .این گونه شعر ،تلفیقی از هجو ،طن و گاه کُمتدی است

کته علیته متردم شتهر

گطایفهای ،گروه شغلی و یا صنف اجتماعی گفته شود .شهرآشوب ،جنگ لفظی و کالمتی
بین شاعر از یکسو و همه مردمانشهر و طایفه از سویی دیگر است  .بنیتان شهرآشتوب،
تسویهثساب اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی اس  .بیان زشتیها با زش ترین واژهها .گاهی
افراد جرئ

ندارند که شهرآشوب را به نام خود منتشر کنند بلکه بته نتام کستی بته قصتد

دشمنتراشی و یا کین جُستن ،نشر میدهند ماننتد شهرآشتوب مجیرالتدّین بیلقتانی علیته
مردم اصفهان که به نام استادش ،خاقانی شتروانی ،شتهرت یافت
کشتن او را کردند .خاقانی برای گریختن از دس

و متردم اصتفهان قصتد

مردم خشتمگین اصتفهان و تهدیتدهای

مرگبارشان ،مدثی فرستاد و عتذرخواهی کترد .یتا شتعری از فتتوثی متروزی در هجتو
مردمان شهر بلخ به زبان انوری .مردم بلخ ،انوری را به شدت تنبیه کردند و قاضتی ثمیتد
الدّین بلخی گصاثب مقامات ثمیدی او را نجات داد گر.ک .شمیسا113 :2877 ،تت. 113
در شکلگیری کرونا هم این موضو برای شهر «ووهان» چین و قتم در ایتران ،بته عنتوان
خاستگاه این بیماری مطرح شد .به نظرمیرسد لطیفههایی که چتین و یتا شتهر ووهتان را
عامل رواج این بیماری میدانند ،در زمره شهرآشوبهای پیامکی قرار میگیرند.
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عاطفی و درونتباری را ایجاد میکند .جدا از طن  ،گروههتای همنتوازی و رقتص گتردان
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برخی از شاعران نی با استفاده از همین ویژگی ،در خصوص شتهر قُتم ،غت لهتای
عاشقانهای سرودهاند که میتواند به نوعی به خاستگاه ویروس کرونا از این شهر ،اشتاره
شماره  76زمستان 0011

داشته باشد:
کرونا بود و دلتم متردم قتم بتود

از عشق تو یک مملکتی زیتر سِترُم بتود

چشم

ویروس ثقیقی تویی و این بچه ویتروس

آن شیر بدون سر و بی اِشکَم و دُم بود...

گمهدی جهاندار
سید علی نقیب میگوید:
در گردش چشم تو گُمم ،باور کتن

انگش

نمتای متردمم بتاور کتن

عشق تو شیو کترده در شهتر دلتم

چشم

کرونا و من قمم باور کن
گبایگانی مؤلف ت . 2833

ـ پارودی :یا «نقیضه» و «نظیره طن آمی » در مفهوم شکستن و وارونته کتردن ستخن
دیگری اس  .شوخی کردن با اشعار جدی .برای اینکه جنبته مضتحکه بته آن بدهنتد و
اهداف متعددی از آن برگیرند .نوعی شعر که بتا بنیتان طنت و هت ل بته تقلیتد از شتعر
دیگری ،سروده می شود و شعر اصلی را مسخره میکند گشمیسا . 180 :2877 ،پتارودی
شعر اصلی سروده میشود و به نوعی ،تصتویری باژگونته از آن

بر همان وزن و ریخ
شعر در کالم طن اس .

گاه نی با استفاده از مصر یا بیتتی از شتاعری ،آن را بتا کتاربرد «تضتمین» استتفاده
میکنند .نمونههای زیر:
چنتتین گفتت

2

فردوستتی پتتاکزاد

چو خواهی که هر دو بیابی مُتراد

بشتور

سر و کتار تتو تتا نیفتتد بته گتور

ب ن ماسک بر چهره ،دست

گمحمدعلی یوسفی ت با سخن سعدی .پیامک .
 .2با تشکر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان گپردیس نسیبه تهران و کارشناسی ارشد ایرانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و بنیاد
ایرانشناسی برای ارسال بخشی از متنهای فولکلوری.
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«مس

ناگهان ماسک برانداختهای یعنی چه؟

از خانه برون تاختهای یعنی چه؟»

گسعید بیابانکی ت با غ ل ثافظ .پیامک .
گعلیرضا ق وه ت با شعر ثافظ .پیامک .
چون طن و لطیفه یک گونه از ادب گفتاری گشفاهی اس  ،نو و شیوه روایتگتری
در آن بسیار مهم و نیازمند هنر اس  .اینکه فرد بتوانتد ،ختوب بفهمتد و کلمتات را بتا
طنین و آهنگ الزم بیان کند ،از زبان بدن و زبتان گفتتاری ختویش ،هم متان و مکمّتل
همدیگر استفاده کند تا بر شنونده تأثیر بگذارد ،نکته اساسی این هنر مردمپسند اس .
2ـ1ـ .0طنز تصويری
عالوه بر گونههای گفتاری ،مواردی نی در ریخت

تصتویری و یتا ترکیتب عکتس،

نقاشی و نوشته گخ  ،همچنین نمایشنامههایی برای فیلم و تئاتر ارائه میشتود .اگرچته
ممکن اس

برای اینکه گونههتایی همچتون فتیلم و نمتایش را در کتار فرهنتگ متردم

ثساب کنیم؛ اختالف نظر وجتود داشتته باشتد؛ معرفتی و شتناخ

آن الزم است  .در

نوشتار ثاضر ،این نمونهها را در همین گروه دسته بندی میکنیم.
ـ کاريکاتور :1نو دیگری از طن اس

کته بته دو صتورت نوشتتاری و تصتویری

گنقاشی  ،ارائه می شود .اغلب «کاریکاتور» را با رویکترد نقاشتی آن متیشناستند گر.ک.
آشوری . 2833 ،شکل تصویری و پر کاربُرد این نو طن  ،به صورت گونهای از نقاشتی
و تصویرسازی مُضحک و خندهدار اس
ویژگیهای فرد یا افراد خاصی همراه اس

که به نوعی با شوخی و ب رگنمایی برختی از
و آن ویژگی را به صورت اغراقآمیت نشتان

میدهد .سوژهها و موضو های اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی ،سیاسی و نظامی در همه
کشورها مورد توجه کاریکاتوریس ها هستند .کاریکتاتور زبتان بتدون ترجمته جهتانی
اس

و هنرمندان این رشته با برجستهسازی نقیضهها و نقیصهها ،راه درس

و مطلتوب

را از دیدگاه خویش ،نشان میدهند و به نوعی ،بتا زبتان قلتم و نقاشتی ،بته مبتارزه بتا
1. Caricature
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«دوش میآمد و رخساره برافروخته بود»

بینیاش بر اثر ماسک زدن ،سوخته بود
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زشتیها و نامالیمات اجتماعی میپردازند .کاریکاتور هم میتواند بهصتورت بخشتی از
روزنامه و مجله بیاید و هم میتواند مستقل باشد .امروز با استفاده از فضای مجازی این
شماره  76زمستان 0011

گونه هم در فرهنگ مردم به وفور یاف

میشود و به راثتی شیو مییابد.

تصاویر  1و  .2کاریکاتورهای اینترنتی

ـ کمدی :1نمایشنامههایی اس

که به طرزی شتوخیآمیت و ستبُک بته طترح مستائل

اجتماعی و اخالقی بشر میپردازند گداد . 144 :2830 ،کار کُمدی به دو صتورت «فولتک»
و «رسمی» انجام میشود .در ثال

فولک 2گتوده  ،افراد با نمتایش خیابتانی ،دورهگتردی،

طناببازی ،بازی با ثیوانات ،اللبازی ،لباس پوشتی مبتدّل زنانته یتا مردانته ،نقتاب زدن،
صورتکِ دلقک زدن ،پوشیدن لباسهای گُشاد و رنگارنگ غیتر متعتارف گبستیار کوتتاه و
بسیار گشاد  ،نمایشهای هیجانی از خود نشان میدهند .امروز هتم نمتایشهتای بتومی ت
محلی و یا طن های گویشی منطقهای ،بخشی از هنر کمدی و خندهدار عامهپسند اس

کته

در درون خود ،عالوه بر سرگرمی ،مشکالت اجتماعی را هم بیان متیکننتد .لطیفتهگتویی
رادیویی و محفلی نی بخشی از این ثرکات طن پردازانته است  .برنامته «صتبح جمعته بتا
شما» و یا برنامههای محلی «اثمد بابادی» و «کَل شُرگ اهلل» گکربالیتی شتکراهلل در مرکت
خوزستان  ،محمدجان گسید نوری موسوی مشهور به ممهجو در شبکه افتالک لرستتان و
یا عمو نوروز گدر شبکه جهان بین ت شهرکرد همگی از این دس انتد .بتا ورود ویتروس
کرونا و کوید  ،23این موضو به طن عمومی رادیو و تلوی یتون و رستانههتای دیگتر راه
1. Comedy
2. Folk
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یاف  .در ثوزه سینما فیلمهای طنت ی بتا تفتاوتهتای معنتادار تولیتد شتدند کته اغلتب
موضو های اجتماعی ،فرهنگی و گاه اقتصادی و سیاسی را برای خنداندن مردم برگ یدنتد
همچنان در برخی از برنامههای تلوی یونی ادامه دارد.
ـ کاريکلماتور :در ثوزه نثر طن آمی  ،گونهای جدید و نتوعی نثتر ادبتی ت شتاعرانه
اس

که در قالب جمالت بریده گمُقَطَّع ارائته متیشتود و در واقتع ،نتوعی نقاشتی بتا

کلمات اس  .پروی شاپور در این خصوص برجستهتترین است  .پتس از انقتالب نیت
ثسن ثسینی ،محمدرضا سنگری ،عبدالرِّضا رضایینیا و عباسعلتی کامرانیتان در ایتن
زمینه آثاری خلق کردهاند .گروزبه212 :2834 ،
چند نمونه کوتاه« :اگر ثرف مف
سنگ پا بهش دادند»؛ «از دس

میخریدند ،میلیاردر بتودم»؛ «طترف رفتته قت وین،

ماشینم ،جوش آوردم»؛ «ثترفهتای بتودار را در توالت ،

میزنند» .برخی افراد ثرفهای «بودارشان» را در «توال » گبوستان میزننتد .یتا «مشتکل
آیینه نیس  ،قیافه را تغییر بده»« .به متن بپرداز نه به بطن»« .به سِبیل کار ندارم به سَبیل کار
دارم» گقنبری عدیوی . 83 :2833 ،برای مثال ،در خصوص کرونا با همان وزن کلمتههتای
مختلفی ساخته شد :کرونا تبدیل شده به مرونا ت کرونا نگو بینی ما شده شرونا.
ـ پانتومیم نوعی بازی «شادیانه» را که با نمایش بدنی و مهارت فتوقالعتاده ثرکتتی
اجرا می شود ،پانتومیم یا اللبازی ،میگویند که بهکمتک «زبتان بتدن» و بتدون کتاربرد
کلمات ،از طریق دیدن ،ثس طن و لطیفه را به دیگران انتقال متیدهنتد .ماننتد نمتایش
«قلقلی» در بازیهای نمایشی برنامه کودک تلوی یون ایران .در جشتنهتا و تفتریحهتای
خانوادگی ،رقصها ،خیمهشببازیها ،سیاهبازیها ،سیاه کردنها ،دس

انداختن و ستر

به سر همدیگر گذاشتنها با خواندن اشعار مختلتف شتادیبختش و گتاه کتم محتتوا و
ساده ،بخشی از زندگی ماس

گر.ک .اثمدی. 2831 ،

2ـ .0انواع طنز و کارکردهای موضوعی کرونا
در بخش میتدانی ایتن پتژوهش ،دههتا نمونته از پیامتکهتای نوشتتاری ،گفتتاری،
کاریکاتورها و کاریکلماتورهای رایج در باره کرونا ،بررسی شتده است  .تتأثیر طنت در
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و سبب شادی آنان شدند .یک نو طنت را کته بته نتام «استتندآپ کمتدی» متیشناستند،
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جامعه این اس

که آفرینندگان آن ،برای اعترا

به وضع موجود ،اصالح نابستامانیهتا

و تلنگرزدن به وجدانهای بیدار و آگاه ،با ب رگ نشان دادن کاستتیهتا ،در راه ،اصتالح
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مسائل آموزشی ،اجتماعی ،اخالقی و فرهنگی جامعه گام برمیدارند.
تأثیر رسانههای نوین در انتشار متنها و گسترش برقآستای دیتدگاههتای اعتراضتی
طن پتتردازان ،اغلتتب ستتبب هشتتدار و هوشتتمندی طبقتتات مختلتتف جامعتته بتتویژه
دس اندرکاران خواهد شد .بررسی نگارنده از مجموعه متنهتای طنت  ،هت ل ،لطیفته و
شوخیهای گِردآوری شده ،مضامین و درونمایههتای آن نکتتههتای مختلفتی را نشتان
میدهد که بهطور خاص و کلی در سه گروه زیر قرار دارند:
1ـ2ـ .0هدف :هدف اصلی ،خنده ،سرگرمی ،تفتریح و شتادی مقطعتی بتا روایت
قصهگونهای کوتاه و مختصر برای اعترا

به این پدیده شوم و کشنده اس .

تلوی یون پس کی تبلیغ عید دیدنی نرید رو شرو میکنه؟ این فامیالی متا از همتین
ثاال شرو کردن به ثمله!
2ـ2ـ .0محور و رويکرد :محور اساسی این نو از سخن و ادبیات شتفاهی ،نشتان
دادن خوب و بد ،خیر و شر یا درس

و نادرس

امور فردی ،اجتماعی ،دولتی و ثتتی

جهانی اس .
تا امروز  440میلیارد تومن جریمه منع تردد برای مردم ثب

کردن .این قدر این منبع

درآمد براشون خوبه که ثتی بعد کرونا هم طرح ادامه داره.
اثتماالً کسی که گف

کرونا با گرما از بین میره همونه که گف

کفتش بعتد از یته

مدتی جا باز میکنه و عشق بعد از ازدواج به وجود میآد.
0ـ2ـ .0نامها :نامهای خاص گجایها ،کسان ،جانداران و یتا بتیجانتان محتدود و
متناسب با جغرافیا و گویش طن و لطیفه اس

ولی نام عمومی «کرونا» و گونتههتای آن

مانند کرونای چینی ،هندی ،دلتا ،برزیلی ،افریقایی ،اُمیکرون و  ...هم شنیده میشود.
بررسی محور ،هدف ،نامها و عملکردهای مختلف سیاسی ت اجتماعی و یا فرهنگتی
ت اقتصادی این پدیده نشان میدهد که موارد و درونمایههایی به شرح زیر در این متنها
وجود دارد:
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تحقیر :کوچک شمردن فرد یا اشخاص بته ستبب نتوعی ضتعف واقعتی یتا کتاکب
گهجو مسئله را معمولی ،غیر مهم و یا عادی جلوه دادن :کاش این ماستک زدن همتین
خود بتا نشتان دادن

تفضیل يا برتری :روح برتریجویی و نمایش ویژگیهای مثب

عیب و نقص دیگری .در نمونه متنها ،فرد یا افرادی به توانایی جستمی و ارادی ختود
در این خصوص تکیه کرده و عادی یا اغراقگونه خود را برتر دانستهاند :ایران یه کشتی
با پرچم کره جنوبی رو توقیف کرده .کرونا و مازوت کم بود .فق مونده با این شترای
با جومونگ و ارتش چوسان قدیم هم درگیر بشیم.
توهین :گاه توهین به شخص و یا اشخاصی بتا برجستته کتردن ویژگتی خاصتی از
ایشان گبیشتر به ه ل گرایش یافتهاند .
رِندی :نشان دادن و برجسته کردن زرنگ بازی و زیرکی خود یا دیگران.
خوش به ثال اونایی که دوره بلوغشون خورده به ایام کرونا .یا خونهان یتا بیترونن
ماسک زدن کسی صورتشونو نمی بینه و عکسی هم ازشون ثب

نمی شه!

شباهت :تشبیه کردن فرد به افراد یا ثیوانات و یا هر چی دیگر.
مبالغه :در ثوزه ادبیات ،اغراق ،غلو ،مبالغه یا ب رگنمایی ادبی ،هنر واالیی اس

که

طن پردازان به آن توجه دارند.
مقايسه :مقایسه فرد یا گروهی با فرد یا گروهی دیگر .با هدف نمایان کتردن نقتص،
کوتاهی و یا ضعفی.
نیش و تلنگُر :تذکر و بیدارسازی دیگران با نمایش تضادها و یا هشدار.
0ـ .0انواع لطیفه و طنز از ديدگاههای مختلف
تقسیمبندی طن و لطیفه ،مانند دیگر گونههای فرهنگ مردم گضربالمثتل ،چیستتان،
باور و ...از دیدگاههای مختلفی امکانپذیر اس  .اگر بختواهیم در یتک روش منطقتی،
این متنهای فولکلوری را دستهبندی کنیم ،بی گمان ،شکل ،ثال  ،پیتام ،محتتوا ،لحتن،
وزن ،مخاطب و  ...در این تقسیمبندی تاثیر دارد .به نظترم ایتن نتو ادبتی گمردمتی یتا
رسمی را میتوان از نظرگاههای مختلف به صورت زیر دستتهبنتدی کترد .دستتهبنتدی
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جوری ادامه پیدا کنه که مردم دماغمو نبینن...
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متن های طن کرونایی بر اساس محتوا ،مضمون ،کارکرد ،هدف و قابلی هتای دیگتر آن
در ادامه ارائه میشود:
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1ـ0ـ .0از نظرگاه کارکرد
1ـ1ـ0ـ .0سرگرمی :لطیفههایی که با بیان آنها ،فردی بذلتهگتو و لطیفتهسُترا بترای
خوشمَشربی در کنار دوستان و خانواده ،کار سرگرم کردن دیگران را بر دوش میگیرد.
مانند:
ت دق

کردین از وقتی کرونا اومده دیگه کسی عکس از سرم دستش توی درمانگتاه

نمیکاره؟! چیشد؟ شماها که هر شب غش و ضعف میکردین؟!
ت مامانم روزی  1بار واکسن کرونا رو کشف میکنه میفرسته تتو گتروه ختانوادگی
واتساپ ،آخرشم میگه لطفاً به دوستان و همسایگان هم بفرستین تا ظرف یک هفته این
ویروس منحوس ناپدید شود.

ت خانوما اگه شوهرتون مدت زیادیه رو مُخه و ثرص میده ،ناهار و شام رو بتدون
نمک و فلفل درس

کنین که فکر کنته بتو و مت ه رو نمتیفهمته و کرونتا گرفتته!!! تتا

آموزشهای بعدی فعال خداثااافظظظظظظظظظ.
ت از وقتی کرونا اومده تو خونهها عالوه بر جالباسی و جاکفشی و جاکلیدی یته جتا
دیگه هم اضافه شده به اسم جاماسکی.
ت من از االن نگران اینم بعد کرونا چهجوری تو خیابون با خودم ثرف ب نم ،بخنتدم
و ترانه بخونم بدون اینکه دیوونه به نظر بیام.

ت رفتیم خواستگاری پدر عروس پرسید آقا داماد چی داره؟ یه نگاه به ختودم کتردم
یه نگاه به توان مالیام؛ بعد دو تا سرفه خشک کردم بابام گف

فکر کنم کرونا!

ت دانشمندان به نتایج بسیار مهم و جالبی برای درمان کرونا رسیدهاند .اما هنتوز منتو
در جریان قرار ندادن! جدیدا خیلی عقدهای شدن!!
ت از بیرون اومدم زنگ خونه رو زدم بابتام گفت

کیته گفتتم متنم .گفت

مشکوک به کرونا رو داخل خونه راه نمیدیم!
ت کرونای هندی واکسنش بیاد اسمشو میذارن جباراسینکا

متا متورد
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ت االن یک سال از اومدن کرونا میگذره ولی هنوز نتونستم به بابتام یتاد بتدم موقتع
سالم گفتن باید مشتشو ب نه تو مشتم نه تو صورتم
میگه خب اونم بیار .در این ثد؛ ز غوغای جهان فارغ!
ت استدالل مادرشوهرا در مورد کرونا گرفتن عروسشون اینه :کرونتا کته هتیچ؛ ختودِ
خفاشم اینو نمیگرف  .اگه بچمو جادو نمیکرد این عفریته...

ت به خانومه میگن شوهرت کرونا گرفته ،از ترس ستکته نتاقص کترده  ....متیگته:
نکب  ،هیچ کارى رو نمىتونه کامل انجام بده
ت هفته پیش رفتم کالس شنا ثب

نام کردم .اصالً ثواسم به کرونا نبود .امروز اولتین

کالسش مجازی تشکیل شد
ت طرف تا دیروز از شیلنگ توی پارک آب میخورد ،امروز ماسک زده اومده میگته
من نیایید بدنم ثساسه زود کرونا میگیرم

سم

ت کوید نوزده اومده .بعدیش میشه بیستکوی !
ت ولی به نظرم اگه در شرک

هواپیمتایی  ...رو تختته کتنن  70درصتد از راه مهتار

کرونا رو رفتیم!
ت ثاال سال تا ماه یه سرفه هم نمیکردیم ولی تتو همتین متدت کته گفتتن یکتی از
عالیم کرونا سرفه اس

همه چی تو گلومون گیر میکنه.

ت برای مقابله با کرونا سیر بخورید ،تأثیری روی بیماری نداره هتا ولتی بقیته دیگته
ن دیکتون نمیشن
ت عموم اومد عید دیدنی باهاش دس
رعای

ندادم به خاطر کرونا ،گف

آفرین که این قتد

میکنی و بعد ماچم کرد!

ت بدترین عارضه کرونا نه بوییاییه نه بسته شدن رستورانا و بتازارا ،بتدترین عارضته
کرونا این بود که دیگه مامان باباها با هم مسافرت نمیرن.

ت بعد کرونا باید بگیم ماسکتو ب ن تا بشناسم .
ت عروس خانوم چند تا ماسک زده پش

قبالهاش؟
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ت دوستم زنگ زده میگه بریم یه قلیون بکشیم؟ میگم نته کرونتا اومتده نمتیشته.
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ت از بس مردم میرن شمال ،سازمان بهداش

جهانی میختواد منحتل بشته .متیگته

ایرانیا به ما گوش نمیدن.
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ت از بس وسواس گرفتم واسه الکل زدن و دست

شستتن ،یتادم متیره تتو توالت

خودمو بشورم.
ت همه شهرها رو قرنطینه کردن به غیر فیروزکوه و دماوند.
ت ماه رمضون مهمونی خدا هم تعطیله!
2ـ1ـ0ـ .0سیاسی :لطیفههایی که به نظتامهتای ثتاکم ،دولت هتا ،شخصتی هتا و
چهره های سیاسی مربتوط متیشتوند .در اغلتب متوارد چتون متردم نمتیتواننتد و یتا
نمی خواهند به ثاکمان و صاثبان قدرت به صورت مستقیم سخنی بگویند ،قالتب طنت
سیاسی را انتخاب میکنند .مانند:
ت من تو انتخابات بعدی به کرونا رأی میدم؛ ترافیک رو کم کترد ،آلتودگی هتوا رو
کاهش داد ،بهداش

عمومی جامعه رو باال برد ،مردم فیلمهتای فتاخر متیبیتنن ،کتتاب

میخونن .الکل هم که نگم براتون...
ت دیدن با پیک چهارم کرونا هم از بین نرفتیم ،وارد فاز قطع برق شدن!

ت کرونا فکر کنم آدرس بعضی مسؤوالن رو نداره!
ت تو اروپا دغدغه مسئولین این شده که چطوری مسابقات یتوروویژن رو تتو کرونتا
برگ ار کنن .بعد ما اینجا باید یهجوری برنامهری ی کنیم به قطعی برق نخوریم!!
ت از کجا بفهمیم چه نو کرونایی گرفتیم؟؟ اگر یهو بته تنتدی عالقته پیتدا کتردی!

دس

و گردن

موقتع ثترف زدن تکتون ختورد! درخت

بگردی! کرونا هندی گرفتى! اگر خیلی دل
برزیلی گرفتى! اگر دوس

توپ خواس

دیتدی و خواستتی دورش
و جشن و فستتیوال! کرونتا

داشتی همه وسایل خونه رو بیاری وست و آتتیش ب نتی و

دورش برقصی یا بچرخی! کرونا افریقایی گرفتى! اگر هم اثساس بدبختی و افستردگی
و چرا زندهام! یا واسه چی هر چی قناع

میکنم باز دخلتم بتا خترجم جتور نمتیآد!

داشتی و همش هم دنبال مرغ و تخم مرغ بودى کرونای وطنى گرفتى!

ت یه جوری میگن کرونا تموم شه چیکار میکنید؟ انگار مثال کرونا تمتوم شته چته
اتفاقی میافته ،هیچی بدون ماسک به بدبختیهامون ادامه میدیم!!
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ت چینیا کم با کرونا مردم دنیا رو بدبخ

کردن االن میخوان بتا یته موشتک کنتترل

نشده پدر بقیه مردمی رو که زنده موندن دربیارن!
میگه نگرفتیم!
ت کاری که مسئوال نتونستن تو  40سال انجام بتدن کرونتا راثت
ترافیک ،کنترل جادهها ،آموزش از راه دور ،بهداش

انجتام داد :کنتترل

فردی.

ت فکر کنم کنکور ثذف بشه .وزارت علوم نتونس  ،دم

گرم کرونا.

ت کرونا خودش فهمید باید از کدوم شهر شرو کنه!
ت روح بروسلی شاد که فهمیده بود و این چینیها رو ثسابی کتک میزد.
ت راننده تاکسی گف

کرونا رو امریکاییا پخش کردن تا چین و ایران رو نتابود کتنن.

گفتم خودشونم که دارن کشته میدن .گف

ثاال ثاال مونتده تتا بفهمتی سیاست

چیته

عامو!!!
ت هر وق

روسها انرژی اتمی بوشهر رو درس

کردن ،واکسن هم درس

میکتنن

به ما میدن.
ت ایران واکسنهای اهدایی رو به لبنان و یمن و  ...میفرسته .اندوه لبنان کش
ت ای بخشکی شانس ،نماینده نشدیم که کی

ما را.

کرونا هم به ما بدن!

ت مسئوالن اگر گفتند کرونا گرفتن قبول نمیکنیم .فق گواهی فوت قبوله!
ت شماره  230را گذاشتند برای اونایی که از دستشون سیر شدیم!
0ـ1ـ0ـ .0اجتماعی :لطیفه هایی که مستائل اجتمتاعی ،ختانوادگی ،قتومی ،نتژادی،
طبقاتی و مسائل مربوط به زیس
ت از اونی که میگف

را در کل مطرح کند .مانند:

به خاطرت با کُل دنیا میجنگَم چه خبر؟ هنوز داره میجنگته

یا کشته شُد؟ نکنه کرونا گرفته نتونسته بجنگه!!
ت آخه اون کسی که میگته :چهتار هفتته تتو خونته بشتینید و بیترون نیاییتد ،زن و
شوهرای ایرانی رو نشناخته؟
ت داداش من پنج روز پیش واکسن زد .متاسفانه فراموش کرد موقتع واکستن زدن از
خودش عکس بگیره .دوستان میخوام بدونم واکسن اثر میکنه روش؟
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ت کرونا شده مثل بسته معیشتی .دول

میگه :همه گرفتنتد .از هتر کتی متیپرستیم،
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ت ورودیهای بعد از کرونا هیچی از دانشگاه نمیدونن :پیچوندن کالسا ،اکیت

کتردن

بچه ها تو خوابگاه ،خوابیدن سر کالسای عمومی ،بیرون رفتنای اکیپی ،مسخره بتازیهتای
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سرکالس ،رونمایی از روشهای نوین مخزنی یه کار ثوصله سر برم بود که بعضیا انجتام
میدادن و اسمش درس خوندن بود که اونم مهم نبود .با تقلب ثل میشد!!!
ت کرونا یه خوبی داره .دیگه زنم آرایش نمیکنه .میگه ماسک میزنم ،پیدا نیس .
ت چقد هوا سه نفرهس! من ،کرونا ،ع رائیل.
ت دیشب تو پم
گف

بن ین دعوا شد سر صتف ،یکتی قفتل فرمتون درآورد .اون یکتی

مرتیکه از کرونا فرار کردم که تو دعوا بمیرم؟؟! قفلو بنداز فق

فحش بدیم!..

ت این کرونا یکم دیگه ادامه پیدا کنه؛ ثتی اون خاطرات شمال که محال بود یتادمون
بره هم یادمون میره!!!
ت دختره یهجوری نوشته به نظرتون فالن فیلم رو ببینم وقتم تلف نشتده؟ ثتاال هتر
کی ندونه فک میکنه اون وقتایی که فیلم نمیبینه رو داره روی پتروژه کشتف واکستن
کرونا کار میکنه!!!! واالااا
ت یعنی وجدانن از روزی که کرونا وارد ایران شده ،یته جاهتاییم درد متیگیتره کته
کرونای بدبخ

میگه :به قرآن اگه کار من باشه.

ت دیدین کرونا چقدر طول کشید؟ همه خسته و کالفن میگن کاش زودتر تموم شه
این شرای  .خواستم بگم این تازه شد یه سال ! یادتون باشه دفعه بعتدی کته خواستتین
بگین سربازی که چی ی نیس

ثاال  1سال میری سریع تموم میشه یکتم قتبلش فکتر

کنین!

ت ثاال هم که ب رگ شدیم و پیک نوروزی نداریم ،پیک کرونا ولمون نمیکنه.
ت اگر نشانههای زیر در شتما وجتود دارد 2 :ستردرد؛  1بتدن درد؛  8ضتعف در
بینایی؛  4سختی تنفس؛  5درجه ثرارت باال؛  7گیجی؛  7اختالل در ختواب؛  3در
شوک فرو رفتن؛  3عصبانی

و مشکل در ارتباط برقرار کردن؛  20گیجی .اینها عالیتم

کرونا نیستند؛ اینها عالیم زندگی مشترکه!
ت شمام م
میشه؟

من هر روز صبح با عالیم کرونا بیدار میشین و نهایتاً با یه چتایی ثتل
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ت سازمان غذا و دارو گفته یه شربتی که از تریاک بترای ستاختش استتفاده متیشته،
بعضی از عالئم کرونا رو کنترل میکنه .اون بنده خدا اولش گف

معتادا نمیگیترن اینتا

ت یه دختر نوشته بود کرونا گرفتم ،پنج ه ار نفر الیک کردن دو ه ار پ شک کامنت
دادن که فالن کارو بکن ،فالن چی و بخور .اونوق
الیک نکرد یه نفر کامن

من نوشتم کرونا گرفتم هتیچ کتس

داد قرمهسب ی بخور .گفتم برا درمان کرونا خوبه؟ گف

نه دم

آخری غذای خوب بخور!
ت زنگ زدم نظافتچی برا خونهتکونی عید و نظاف  .گفتم :کار میکنیتد؟ گفت  :آره،
ولی با توجه به شرای کرونا به صورت آنالین و مجازی! گفتم :یعنی چطور؟ گف  :من
میگم ،شما انجام میدید!!!
ت همش متعجب بودم چطور کرونا گرفتیم درثالی که ایتنقتدر خودمونتو قرنطینته
کردیم و رعای

میکنیم .تا اینکه عصر رفتیم قدم زدیم...یه سری خرید کردیم برگشتیم

تو آسانسور دکمه طبقه دوم رو با کارت بانکی زد .اومدیم در خونته ،کتارت بتانکی رو
گذاش

تو دهنش کلیدش رو از جیبش درآورد ،دروباز کرد.

ت مراثل زندگی من و ترس از اشخاص 1 :سالگی :عباس آقتا 4 ،ستالگی :عمتو بیتا
آمپول ب ن 7 ،سالگی :نمکی 20 ،سالگی :بچهدزد 25 ،سالگی :تاریکی27 ،سالگی :جتن،
 80سالگی کرونا 85 ،سالگی :تموم شدن ثجم اینترن

...

ت تنها افرادی که از ویروس کرونا تشکر و قدردانی کردند ،آقایون هستند .چون هتر
وق

میان خونه؛ خانوما تو خونهاند .بوی غتذا متیآد ،خونته مرتتب و تمیت ه ،ستوییچ

ماشین دس

خودشونه ،کارت عابربانک تو جیب خودشونه ،تنهایی همته جتا متیرن و

برمیگردن .کسی ازشون پول نمیخواد! خانوم دیگه مهمون دعوت نمیکنه ،دیگه قترار
نیس

مهمونی برن و ه ار تا خوشحالی دیگه!

ت برنامه سفری که تو تابستون چیدم طوریه که اگر واکسن نت نم ،ثتمتاً یتک گونته
جدید از کرونا تو بدنم تولید و به جهان عرضه خواهد شد.

ت یادش بخیر؛ پارسال این موقع داشتیم نفسمونو  10ثانیه نگه میداشتیم که بته همته
ثاب

کنیم کرونا نداریم!
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آخرش فهمیدن!
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ت ما همون مادرشوهرای آیندهایم که عروسامون میگن این مال عهدیته کته ستیل و
زل له ،گرونی و تحریم و ثتی کرونا نکشتش! ما چطور از عهدهاش بربیاییم؟
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ت خانوما متخصص غرونا هستن .فق هم شوهرا رو میکشن!
ت خیر نبینی کرونا .قبالً هر کی عطسه میکرد میگفتن عافی

باشه .االن میگن بترو

کرونا بهمون ندی!
ت الهی خیر نبینی خفاش .کرونا را دادی بهمون!
ت در ایام کرونا از بس تلوی یون فیلم کرهای گذاش  ،تمام بچههامون چشم بتادومی
شدن.
ت باز هم به کرونا که الکل را آزاد کرد.
ت از بس که موجهای کرونا زیاد شدن ،داریم به موج مک یکی میرسیم.
ت عید امسال به جای ثاجیفیروز ،ثاجی کرونا داریم.
4ـ1ـ0ـ .0فرهنگی :آن دسته از لطیفهها که به مسائل فرهنگتی و آموزشتی جامعته،
مانند ادب ،اخالق ،رواب انسانی و باید و نبایدهای عمتومی ،قتانون و مقتررات کرونتا
گبهداش

 ،آموزش و پرورش ،دانشگاهها و  ...مربوط میشوند .مانند:

ت ما هی زنجیره کرونا رو قطع میکنیم؛ این وس بعضیا شدن عمو زنجیرباف!
ت ولی کرونا هر چی نداش

واسه یه عده این فایده رو داش

که به لطتف تقلتب و

پول دادن و گروهی ثل کردن و ...نمره هایی گرفتن که آخرین بار تو هدیههای آسمانی
سوم دبستان کارنامشون به خودش دیده بود
ت گاهی به نخستین امتحان ثضوری پس از کرونا میاندیشتم و متیگتریم .ستخ
میگریم.

ت با این همه گرونی چطور صورتمونو با سیلی سرخ کنتیم؟ آخته گفتتن دست

بته

صورتتون ن نین!
ت این یه سال و نیم ثاب

کرد انقدی که معلما و استادا دنبال پیچوندنن ،دانتشآمتوزا

و دانشجوها نیستن.

ت دوستم استوری گذاشته« :بچهها االن تو جاده شتمالیم ،چترا انقتدر شتلوغه؟ چترا
مردم یه کره رعای

نمیکنن؟ بابا بشینین تو خونهتون تو این کرونتا» .ثتاال اگته بهتش
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بگی ع ی م تو خودت هم االن ج
آموخ

همونایی ،استوری بعدیش اینه که« :زندگی بته متن

همیشه منتظر ثمله کسی باشم که بهش خوبی کردم».

ت ما بازماندگان سال  2833هستیم .عیدتان مبارک!
ت خوبی کرونا این بود که به افرادی مثل من دیگه نمیگن تنبتل بتیعتار!!! متیگتن
شهروند بافرهنگ مسئولی پذیر.
ت برنامه فردا چیه؟ کرونا ،سیل ،زل له!
ت از بس دستامو شستم خ های  23و  32اونا پاک شدن .خیر نبینی کرونا!
ت الهی خیر نبینی کرونا ،همه زنها از بس آرایشگاه نرفتن ،مثل لولو شدن.
ت فکر کنم با این تعطیلیها که دول

اعالم میکنته جمعیت

کشتور ستال آینتده دو

برابر بشه.
5ـ1ـ0ـ .0مالی (اقتصادی) :لطیفههای اقتصتادی بته آن دستته از متتنهتایی گفتته
می شود که باورهای مالی و پولی مردم مانند فقر ،ثروت ،بخشندگی ،خساس  ،داشتن و
نخوردن و غیره را به چالش میکشد.
ت مهمون خواس

بیاد خونمون .مامانم دو تا سرفه کرد ،گف  :ببخشید کرونا گرفتیم

ولی شما تشریف بیارین!
ت طرف رف

ماسک بخره .گفتند سه الیه  2500تومن .گف

ثاال یه الیته بتده 500

تومن!
ت مامانم ماسکا رو میشوره .میگه ثیفس .دو سه بار استفاده کنین.
ت روزایی که من خونم .داداشم ماسک منو میگیره .باهاش میره سرکار.
ت یه شغل جدید هم پیدا شد؛ جعل کارت واکسن کرونا! واال قبالً فق پایان خدم
و گواهینامه این جوری بود!
ت مجردها هر کس قصد ازدواج داره ،به خاطر کرونا بهترین موقع االنه .نه شامی ،نته
ناهاری ،نه تاالری ،نه کارت عروسی ،نه فیلمبرداری ،نه بازار و خریدی ،نه آرایشگاهی،
خالصه هیچی نمیخواد .انگار زن
ان شا اهلل...

قهر کرده رفته خونه باباش میری میآریش مبارکه
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ت بعضیا هم جوری کرونا رو شوخی میگیرن که انگار تا نگیرن اروم نمیگیگیرن!!

60فصلنامه فرهنگ مردم ايران

ت رفتم فالفلی سلفسرویس نونمو که پر کردم به شوخی به طترف گفتتم فالفلتتون
بهداشتیه؟ کرونا نگیرم یهوق ؟
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اینجوری که تو چیدی کرونا جاش نمیشه

گف

ت توجه :در روزهای گرم تابستان از روشن کردن کولر به عل

وجود ویروس کرونا

در هوا و پخش شدن آن در من ل جدا خودداری کنید گدسیسه جمعتی از پتدران بترای
خاموش نگه داشتن کولر .
ت بیل گیتس مخالف به اشتراک گذاشتن فرمول واکسن کرونا با کشورهای فقیر بتود.
زنش که طالق گرف
شد .مالکی

 2/3میلیارد از ثروتش رف  .و از لیس

ثروتمندان جهان ثتذف

معنوی واکسن کرونا هم داره تعلیق میشه ....خالصه آه فقیر میگیره بتدم

میگیره.
ت صبح از راننده تاکسی پرسیدم :نظرت در مورد آمار کرونا تو ایران چیه؟ گفت  :بتا
 2000تومن کرایه فق نظرمو در مورد ترافیک به

میگتم؛ تحلیتل آمتار کرونتا واسته

مسافرای دربستیه!!!
ت میگن کرونای برزیلی هم اومده .فکر کنم همون کرونا قبلیهس ،ولی یتخزدهس و
با قیم

کمتر میدن واسه تنظیم بازار.

ت کره شمالی گفته کرونا نداریم ولی بهمون واکسن بدین؛ یاد جمله معروف «من که
قهرم ولی این غذا واسه هرکیه کمه» افتادم
ت از وقتی شنیدم قراره صد میلیون دالر به کاشف واکسن کرونا جای ه بدن ،منم تو خونمون
دارم آزمایش میکنم .فعال وایتکس رو با ژلوفن قاطی کردم تا ببینم خدا چی میخواد!
ت جنس چینی کالً بنجله .م

همین کرونا.

ت فق کرونا جنس جهش یافته چینیه .بقیه جنساشون بنجلن.
2ـ0ـ .0از نظرگاه ادبی
لطیفههایی که در آنها لطاف

ادیبانه و آرایههای لفظی یا معنتایی ادبیّتات ایرانتی بته

چشم میخورد؛ مانند :زنم کرونا بگیره بهتره تا غرونا .در این متتن هتمآوایتی کرونتا و
غرونا از لطاف های ادبی و نوعی جناس اس .
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0ـ0ـ .0از نظرگاه جغرافیايی
لطیفههایی که به سبب عناصِر ،شخصی ها و اج ایشان ،در محی جغرافیایی خاصی
آن گفته شوند ،وگرنه زیبایی و شیرینی خود را از دس
نی کشم گ

کرونا خرده قسم ،قسم پاکی

میدهند.
و کوچیر ز ایل راکی

koronâ xarde qasom qasome pâki-nikošom gapokočir ze ?eile râki

گکرونا قسم صادقانهای خورده اس

ت ب رگ و کوچک از ایل راکی را نمیکشم

راکی یکی از طوایف نامدار و شجا بختیاری اس  .ایتن بیت
نمونهای از متنهای ساخته شده لرزبانان اس
اس  .از این دس

بته زبتان بختیتاری،

کته در گتروههتای بختیتاری نشتر یافتته

میتوان برای گویشهای و زبانهتای بتومی ت محلتی اقتوام ایرانتی

بسیار یاف .
4ـ0ـ .0از نظرگاه ساختاری و ريختی
لطیفهها از نظر ساختار ادبی ،منظوم ،منثور و یتا مختتل انتد .بیشتتر متتنهتای طنت
کرونایی نثر هستند.
5ـ0ـ .0از نظرگاه عناصِر
در هر روای

طن یا لطیفه گنظم یا نثر  ،عناصری چون :گوینده ،شنونده ،پیام ،رسانه

و اب ار ،بازخورد ،زمینه ،هدف ،لحن ،موضو  ،مضمون و شخصتی  ،وجتود دارنتد کته
استفاده درس

و بجا از آنها ،سبب اثربخشی متن گ Textدر  Contextخواهد شد.

میترسم آخرش که داستان کرونا ختم به خیر میشه و هممون میری یم تو خیابونتا
و در ثال شادی هستیم ،مثل آخر فیلما ،یه کرونا از پش
دوربین چشمک ب نه!

شیشته عقتب یته پیکتان ،بته
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معنا دارند .برای مثال ،لطیفههایی که باید با اسم یک شهر ،زبان و یا گتویش جغرافیتایی
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6ـ0ـ .0از نظرگاه کمیت
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لطیفه در کات خود باید کوتاه و رسا باشد اما همین متنهای گفتاری و نوشتتاری را
می توان به سه گروه ،کوتاه ،بلند و متوست تقستیم کترد .طبیعتی است
خ کش دقیقی برای این کار گذاش

کته نمتیتتوان

ولی به تناسب واژگان و رسایی مضمون میتتوان

آنها را دستهبندی کرد.
بلند :تو کل دنیا  5تا واکسن تولید شده ،امریکا  1تا ،انگلتیس یکتی ،روستیه یکتی،
چین هم یکی .تو ایران :واکسن برک  ،واکسن رازی ،واکستن پاستتور ،واکستن فخترا،
واکسن ننه زهرا ،واکسن عمه کبرا ،و  ...خاال تعداد افراد واکستیته شتده توست وزارت
بهداش  0 :نفر.
متوس  :بیشترین قربانیان کرونا اهل ورزش بودند .تنها قشری که قربانی ندادند ،اهل
منقل بودند .آیا وق

آن نرسیده که ایمان بیاورید؟؟؟

کوتاه :کسانی که پارسال روغن بنفشه استفاده کردهاند؛ ثتما بترای تعتوی

روغتن

اقدام کنند.
7ـ0ـ .0از نظرگاه کیفیت
به نظرم در بح

لطیفه ،شوخی و جوک ،کیفی

یتک مقولته نترمافت اری و یتا گتاه

کوقی اس  .چون عدهای به کوچکترین مسئله خندهدار واکنش نشان میدهند و برخی
دیگر به راثتی نمیخندند .کیفی
نشاندن .ممکن اس

در این ثوزه ،یعنی رساندن مفهوم و تیر را به هتدف

کسی استاد لطیفهگویی در یک بخش خاص باشتد ولتی نتوانتد در

ثوزههای دیگر با همان ثرارت و جتدیّ

ستخنی بیتان کنتد .از ستوی دیگتر ،کوق و

قریحه شنوندگان نی تعیینکننده اس .
می ان واکنش نشان دادن به جوکهای کرونایی به عوامل مختلفی رب دارد؛ از جمله
ثس وثال افراد ،مکان ،زمان ،شرای  ،روثیه شنونده /شنوندگان ،زبان و لهجه گوینده،
کمی

وکیفی

متن فولکلوری و موارد دیگر.

برای مثال ،این لطیفهها را با هم بخوانیم:
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کاش وقتی کرونا تموم شد ،کسی روبوسی کردن رو یادش نیاد!
پسر اوایل کرونا مردم خُل شده بتودن؛ یتارو پوالشتو شتبا متینتداخ
تو جیبش!

از کرونا دو سال نگذشته؛ ثاال هی بگید :سربازیه دیگه دو ساله میری تموم میشه.
8ـ0ـ .0از نظرگاه روش
نحوه و روش گفتن متن لطیفه یا طنت متیتوانتد ستاده ،پیچیتده ،دو زبانته ،محلتی،
گفتاری ،نوشتاری ،تصویری ،با استفاده از زبان بدن و تغییر لحن ،تغییر زبان ،و ...باشد.
جوک گفتن تخصص و مهارت ویژه می خواهد .گاهی بهترین جوک را کسی کته از
فن لطیفهگویی و سخنوری آگاه نیس  ،به بدترین شکل تعریف میکند.
کرونا که تموم شد باید با  58تا از رفیقام تو یه اتتاق  21متتری جمتع بشتیم و هتی
عطسه و سُرفه کنیم!
1ـ0ـ .0از نظرگاه ويژگیها
منظور از دستهبندی یادشده ،این اس

که خیلی آدم را بخنداند ،کم بخندانتد ،اصتالً

بیم ه و بیاثر باشد و  ...یا دیریاب یا زودفهم  ،ماندگار یا چند بار مصرف و یا یک بار
مصرف و فراموششدنی باشد.
کرونا واسه هرکی بد بود واسه ما زشتا خوب بود .من با ماسک رفتتم خواستتگاری.
هفته بعد هم عقدمه .خدا کنه تا بچه دار میشم واکسنش نیاد.
11ـ0ـ .0از نظرگاه تاريخی
لطیفهها و طن ها در دورههای تاریخی مختلف بیتان متیشتوند .گتاهی متناستب بتا
موضو  ،لطیفهای قدیمی به دل مینشیند و گاهی هر چقدر موضو آن به زمان گوینتده
و شنونده ن دیکتر باشد ،بهتر اس .
یه هم

کنید امسال مدل مو و ریش میرزا کوچتک ختان جنگلتی رو متد کنیتد .از

ترس کرونا سلمونی هم نمی تونیم بریم!
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میجوشوند ،خشک می کرد و فردا میکاش

تتو قابلمته
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11ـ0ـ .0از نظرگاه دينی و مذهبی
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برخی از لطیفهها به ثریمهای مذهبی اسالم ،اصتول و فترو دینتی ،امتور قترآن و
اثکام و فِرَق و مذاهب دینی گادیان توثیدی  ،امور پیامبران و بهش

و جهتنم مربتوط

میشوند.
کرونا تموم بشه یه جوری فساد میکنیم که خدا عذاب الهی بفرسته.
مطمئنم که کرونا کافره .چون مسجدها را تعطیل کرده ،نماز جمعه را تعطیتل کترده،
الکل را آزاد کرده و ...
12ـ0ـ .0از نظرگاه فردی و گروهی
گاه شخصی

ثکای های طن  ،فرد خاصی اس

و گاه چهرهای ناشتناخته و گمنتام

ولی از اهالی یک منطقه ،شهر یا کشور معلوم .مانند بهلول ،مالنصرالدین ،آشیرعلی ،کتل
شرگ اهلل ،نمکی ،و ...این افراد ممکن اس

همین ثاال هم از زبانشان برای کرونا جوک

ساخته شود.
10ـ0ـ .0از نظرگاه ساخت و پیدايش
برخی از لطیفهها و طن ها پس از رخداد یا واقعهای ختاص ستاخته متیشتوند .بترای
مثال ،در فضای مجازی لطیفههای مختلفی ساخته شده کته در اینستتاگرام و واتستاپ و ...
دس

به دس

مای خنده و م اح میشوند .پس از هر اتفاق سیاسی ،اجتمتاعی ،اقتصتادی

و یا فرهنگی در کشور ،پخش مجموعه تلوی یونی ،بازی فوتبال ،گران شدن یا کمبود متواد
غذایی ،بح

بن ین و امور اقتصادی ،لطیفتههتا و طن هتای نتیشدار سیاستی و اجتمتاعی

گوناگونی تولید میشود که تحلیل و متردمشناستی آن مهتم و ضتروری است  .در بحت
کرونا نی مسائلی چون پیدایش کرونا از شهر ووهان چین ،قم در ایران ،الکتل ،استتفاده از
ماسک ،سویههای متنو آن ،رقص پرستاران ،امتحانات مجازی ،کالسهتای مجتازی و یتا
ثضوری ،سوتیهای مختلف ،انتوا واکستنهتای برکت  ،آستترازنکا ،ستینوفارم ،فتای ر،
کوواکسین بهارات ،اسپوتنیک وی و ...منشاء جوکها و لطیفههای طن آمی روز شد.
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برای مثال ،استفاده بیش از ثد از الکل و مواد ضد عفونی کننده ،پیدایش لطیفههایی
را در پی داش .
استفاده از الکل روی پوس

دس

و صورت خود.

14ـ0ـ .0از نظرگاه هدف
هر کاری را باید به هدف و آرمتان اصتلی گوینتدگان و تولیدکننتدگانش ،شتناخ .
اهداف لطایف ،طن ها ،هجوها و  ...نی به دو گروه هتدفهتای اصتلی و فرعتی تقستیم
میشوند .هدف اصلی و نهایی یک مورد بیش نیست

و اهتداف فرعتی هتم بستیار یتا

متعددند.
یکی از بنیانهای اصلی لطیفههتای کرونتایی ،ناهمتاهنگی مستئوالن است  .در ایتن
لطیفه ،به اختالف نظر ایشان توجه کنید:
فکر کن یه خارجی ازت بپرسه کدوم ستازمان دولتتی تتون در دوران کرونتا غترور
آفرین کار کرده؟ جواب بدی :بهش

زهرا.

وزیر بهداش  :در خانه بمانید .مسئول ستاد کرونا :تجمع نکنید .صداوسیما :به ستفر
نروید .رییس جمهور وق  :سفر کنید .معاون وزیر بهداش 5 :تت  7بتار در روز دستتان
خود را بشویید .سازمان آب :در مصرف آب ،صرفه جویی کنید.
15ـ0ـ .0از نظرگاهِ لطیفههای مثلدار
متنهای کوتاهی که ضمن بیان تضاد از متن مثَل هم استفاده کنند .عموم ایتن متتنهتا،
رفتارهایی چون :عادتهای اجتمتاعی ،وارونتهپنتداری و رفتارهتای اثمقانته ،بدشانستی،
زرنگبازی ،اشتباهکاری ،ندانمکاری ،گرفتاریها و شکس های مختلف را نشان میدهند.
کرونا اول رفته قم زیارت ،بعد رفته گیالن سیاث  ،بعد رفته تهران تجارت ثاال هتم خبتر
مرگش اومده شیراز استراث  .گیاد آور ویژگیهای هر منطقه که بین مردم مثل مشهورس

.

کره شمالی گفته کرونا نداریم ولی بهمون واکسن بدین .یاد این مثل افتادم« :من کته
قهرم ولی این غذا واسه هرکیه کمه»!
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وزارت بهداش  :مثب

شدن تس

گروه کثیری از رانندگان بین جتادهای بته ستبب
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16ـ0ـ .0از نظرگاه ريشهها
شماره  76زمستان 0011

گاهی لطیفهها مبتنی بر رخدادها و اتفاقهای تاریخی ،مدنی ،اقتصتادی ،خرافتههتا و
امور تقابلی یا ثتی اعترا

های سیاسی به وضعی

تاریخی ،تقدّم و تأخشر ثواد
نو دس

ثکومتی هستتند .گتاه نیت مستائل

و امور ،سبب مرگ یا زایش لطیفهها میشود .برای مثتال،

دادن در شرای کرونا ،دستمایه طن پردازان نمایشی و تصویری است  .ماننتد:

آقا اینا که جای دس

میآرن ،قبلش یه ندایی بدن کته متا بتا کتف دست

دادن ،مش

نریم ،سنگ کاغذ قیچی بشه!!!
آخرش کرونا میآد می نه رو شونمون میگه من دارم از ایران متیرم ولتی ختداییش
این زندگی نیس

که شما میکنید!

این متن سیاسی با ریشههای اقتصادی بیان شد.
17ـ0ـ .0از نظرگاه درونمايه و محتواها
لطیفهها را برای امور زندگی و اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی یا سیاستی ت نظتامی و
 ...میسازند .پس میتوان گف

که اهمّ محتوای لطیفهها از این قرار اس :

مسائل اجتماعی ،اخالقی ،دینی و مذهبی ،ملشی و وطنی ،پ شکی ،آموزشی ،سیاستی،
قومی ،نژادی ،ثقوقی ،تاریخی ،جغرافیایی ،غری ه جنسی و  ....هتر کتدام از ایتن امتور،
خود به زیرشاخه های دیگری تقسیم متیشتوند .بترای مثتال ،محتواهتای اقتصتادی بته
موضوعاتی مانند بخشندگی و خساس  ،قتر

و طلبکتاری ،ختوشثستابی ،شتریک

شدن ،بدثسابی ،زرنگبازی و ثماق  ،امانتداری ،خیان

در امانت

و  ...مربتوطانتد و

امور جغرافیایی به رواب و یا اختالفات شتهرهای همستایه و همجتوار ،اختالق متردم،
رفتارهای اجتماعی ،مذهبی و یا اقتصادی آنان اشاره دارند؛ برای مثال ،اگر متتن« :کرونتا
به زل له میگه تو بیارشون بیرون ،من میگیرمشون و متیدم ستیل ببرشتون» را بررستی
کنیم ،عالوه بر وقو ثواد

طبیعی گستترده در ایتران ،مانندستیل و زل لته ،بته شتیو

بیماری کرونا و مرگ و میرهای ناشی از این ثواد
همهگیری بالها در ایران مشهور اس .

اشاره دارد .همتان چیت ی کته بته
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وقتی کل زندگی

میشه یه ویروس 5 :دقیقه یه بار دستمو می شورم .میدونم بایتد

ماسک ب نم .میدونم باید به ثرف  v.behdashtگتوش کتنم .متیدونتم نبایتد جاهتای
کرونا قطعا از آمریکا اومده ،چون راهپیمایی های  11بهمن و نماز جمعه و کارهتای
دیگه آخوندا رو تعطیل کرده.
18ـ0ـ .0از نظرگاه شخصیتها
همه چهرهها و شخصی های لطیفه ها ،انسان نیستند ،گاه از زبان ثیوانات هم قصته
و داستانکی داریم .اغلب ثیواناتی چون خرس ،مار ،سگ ،گرگ ،فیل ،شیر ،شتر ،گتاو،
االغ و یا زنبور ،مورچه ،پروانه و گنجشک در لطیفهها با ویژگتیهتای انستانوارگتی یتا
آرایه تشخیص ثضور دارند .گاهی نی به صورت استعاری از نام ثیوانات برای افرادی
خاص استفاده میشود.
ظاهراً واکسن کرونا برا کسایی که ت ریق یا پروت دارن ،ثساسی

میده .پس عمتالً

پلنگا ثذف شدن و ما الماس های نچرال بهمون میرسه گپلنگ :استعاره برای دختران با
مدل رنگ موی زرد و بلوند و پوششهای خاص یا غیر متعارف .
میگم زنبورا که ماسک میزنن چطوری شیره گلها رو میمکن!؟
میگم ثاال که سفرا رو لغو کردن ،هاچ زنبور عسل چطوری مامانشو پیدا کنه؟
11ـ0ـ .0از نظرگاه لحن
لطیفهها را اغلب محاورهای یا رسمی تعریف میکنند اما لحن عامیانه برای شتنیدن و
ادای آنها ،زیباتر اس  .لطیفه هتایی کته بتا لحتن عامیانته گفتته متیشتوند ،نثتر و زبتان
محاورهای دارند .طبیعی اس

که شکل روایی لطیفه با نوشتارش ،متفاوت اس  .استفاده

از گویش و زبانهای محلی ،نکته اصلی گفتن یا ثتی نوشتن متن لطیفههاس .
لطیفهای به لهجه آبادانی :کا ببین دم
زبونم از عابر بانک پول میگیرُم.

گرم .واکسن کرونتا رو بت نُم تتا یته ستال بتا
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شلوغ برم .ولی من دلم پر میزنه یه بار دیگه دستمو تو دماغم بکنم!
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21ـ0ـ .0از نظرگاه محل تولید
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مراک آموزشی ،کارگاهها ،محلهای عمومی ،و کوچه و بتازار ،مکتانی بترای تولیتد،
تراشخوردگی و بازنشر متنهای فولکلوری محسوب متیشتوند .بتین متردم نتوعی از
واژگان رم ی یا اصطالح خودمانی 1وجود دارد که زبان پنهان یا مخفی طبقات مختلتف

جامعه اس  .اصطالح «زبان مخفی» گآرگو  ،زبان پنهان و یا رمت ی متردم بتین طبقته و
قشر خاصی اس

که نوعی از زبان فرهنگ عامه یا ادب شتفاهی است

و افتراد ختاص

گسارقان ،جوانان و اهل منقل  ،کارگران ،همتباران ،مهتاجران ،نظامیتان ،زرگتران و  ...از
آن استفاده میکنند .زبتان مخفتی را بتا استتفاده از کنایته ،استتعاره ،مجتاز ،تشتبیه و یتا
صورتهای ادبی دیگر مانند ایهام و  ...به کار متیبرنتد تتا دیگتران متوجته منظورشتان
نشوند .این واژگتان در مکتان هتای گونتاگونی چتون 2 :مراکت آموزشتی گمتدارس و

دانشگاهها ؛  1سربازخانه گپادگان ،پاسگاه ،کالنتری و پایگاه ؛  8سَراهای دانشجویی2؛
 4بازار گاعم از بازارهای سنتی و یتا پاستاژهای و مجتمتعهتای تجتاری امتروزی ؛ 5
زندان و بازداشتگاه؛  7ادارات و مؤسسههای دولتتی؛  7فضتاهای مجتازی و اینترنتتی
ساخته و پخش میشوند.
به نظر میرسد که این نو لطیفههای کرونایی ،محصول مراک عمتومی و اجتمتاعی
در سراهای عمومی هستند:
آمار کرونا رویه جوری دارن میآرن پایین که ممکنه  11بهمن یه سری رو هم زنتده
کنن!

 .2برگرفته از کتاب دکتر محمود اکرامی با همین نام گاکرامی. 2834 ،
 .1این اصطالح را نگارنده به جای واژه «خوابگاه» در دانشگاهها پیشنهاد داد .به نظر میآید که واژه «خوابگاه» بار منفی تنبلی و
خواب را دربردارد در ثالی که «سرای دانشجویی» مفهوم خانه و محل زیس

را دارد که شتامل زنتدگی عمتومی بتا اقتوام و

طبقات مختلف اجتماعی ،کار علمی و پژوهشی و مکانی برای هم یستی با سایر اشخاص با رویکرد تربیتی و آموزشی است .
این کلمه را میتوان در جایگاههای دیگر مانند :سرای پ شکان ،سرای دانشآموزان ،سرای بانوان و  ...نی به کار برد .ایتن واژه
را در دوران مسئولیتم در وزارت علوم و تحقیقات و فناوری پیش نهاد دادم که خوشبختانه با استقبال مواجه و باع
تغییر کاربردی واژه در سراسر کشور شد.

اصتالح و
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 .4جمعبندی

نگارنده متن های نوشتاری و شتنیداری ،عکتس ،کاریکتاتور و  ...را در قالتب متواد
بررسی متنهای مختلف طن و لطیفه از نظر ساختاری ،زبانی ،کارکردی ،هنری و ادبتی،
تاریخی ،مذهبی ،روانشناسی و ...ویژگیهای این گونه از متنهتای فولکلتوری فارستی
برای پژوهشگران و دوستداران این ثوزه ،به یقین ،مفیتد و راهگشاست  .بتا پیتدایش و
گسترش کرونا در میان مردم جهان و نو برخورد کشورها با ایتن بیمتاری ،آفریننتدگان
طن پرداز هم به موضو  ،توجه کرده و گونههای مختلف متنهای خود را در فضای عام
و خاص کشور ،گستردهاند .نمونههای ارائته شتده در ایتن اثتر و بررستی صتدها متتن
فولکلوری شفاهی و نوشتاری رایج در فضتای مجتازی و اینترنتتی نشتان متیدهتد کته
متنهای لطیفه و طن  ،دارای ویژگیهای زیرند:
ت از نظر ساختاری گریخ

متنها ،اغلب به صورت نثر و گاهی نی به صورت نظم

و نثر گآمیخته میآیند.
ت اغلب واژگان و عناصِر لطیفهها ،برگرفته از محی زیس  ،پدیده های ظتاهری و یتا
کهنی اطراف ماس .
ت ایرانیان از قالب طن برای اهداف مختلف سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصتادی و
 ...استفاده میکنند .فرهنگ ،فولکلور و آفریدههای شفاهی آنان نیت دربرگیرنتده شترای
اجتماعی ،اخالقی ،سیاسی ،اقلیمی و  ...آنان اس  .متردمشناستی لطیفتههتای کرونتایی
سبب نمایان شدن بسیاری از رواب اجتماعی و عُرف و عادت مردم خواهد شد.
ت این متنها ،گاه مبتنی بر الگوهای تربیتی ،اخالقی هستند و گاه به ظاهر ،بتیقیتد و
رها از هر چی  ،برای خوش بودن و سرگرمی به کار میروند .در برختی متوارد نیت بته
سبب کارکرد و روای
اس

شفاهی خود ،ثاوی واژگان زش

هستتند .ایتن مستئله طبیعتی

چون در ثوزه گفتاری ،تنو دیدگاهها سبب تولید برخی از متتنهتای متنتاق

بیپرده میشود.

و
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پژوهش خود گردآوری ،تحلیل و دستهبندی کرده که بخشی از آن در مقاله آمده است .
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ت ریشه و بنیاد برخی از متنها قدیمی اس

و به سبب رخدادهای مختلف ،روزآمتد

می شود .برخی نی از نظر پیدایش ،بسیار تازهاند .متنها یا بتر مبنتای شتیوههتای نتوین
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زندگی ،ساخته و یا بر اساس تغییر ساختار زیستی عموم مردم ،روای

میشوند .آنهتا از

منبع قدیمی خود گرفته و با رنگ و لعاب امروزی بازسازی میشوند و دوبتاره بته کتار
می روند .از این رو لطایف ،همیشه طراوت و تازگی خود را با دگردیسیهای روساختی
یا ژرف ساختی ثفظ میکنند.
ت زبان فارسی و گونههای محلی آن ،متنهای فولکلوری را در ثتوزههتای مختلتف
طن و جدّ تولید کرده و گسترش داده است  .البتته استتفاده از واژگتان و یتا خت غیتر
فارسی در متنهای شنیداری و نوشتاری در باره کرونا هم رایج اس .
ت شخصی های برخی متن ها دارای ویژگیهای منفی یا مثبت انتد؛ بته عکتس ،برختی
شخصی ها نی بستیار زیترک ،هوشتمند ،منفعت طلتب ،ایتده آل و پویتا هستتند .ایتن
دوگانگی ،متناق
شکس

نمای خیر و شر و یا تناق

عاقل و جاهل ،دانتا و نتادان ،پیتروزی و

و یا غم و شادی اس  .همه این مسایل برگرفته از زندگی طبیعی مل هاست .

مردم شناسی فرهنگی ت اجتماعی در مطالعه و شناخ

کامل متنهای متنتو یتک ملشت

اتفاق میافتد.
ت طن و لطیفه های کرونایی مردم ایران ،با رویکردهای مختلتف اقتصتادی ،سیاستی،
مذهبی ،اجتماعی ،فرهنگی و نظامی ،در قالب عبارتهتا ،اشتکال ،ترانته ،ضتربالمثتل،
زبانزد و  ...بیان میشوند.
ت فولکلور و متنهای آن ،از طریتق خِبرگتان گمنتام ،تولیتد ،بازنشتر ،بتازآفرینی یتا
روزآمد میشود و در مراک آموزشی و پژوهشی ،نشریات و رستانههتا ،فضتای مجتازی
گواتساپ و اینستاگرام و  ...گسترش مییابد.
ت گونه طن و کاربرد آن برای همهگیری کرونا ،مانند سایر آفریدههای ادب عامته ،ستینه
به سینه به نسلهای پس از ما خواهد رسید .همانگونه که ما با رخداد سالهتای شتیو
بیماریهای وبا ،سالک ،ماالریا و  ...از طریق فولکلور آشنا شدیم.
ت گونه طن و لطیفه در کشور ما نشاندهنده بخشی از تاریخ ،فرهنگ ،آیتینهتا ،عقایتد،
سبک زندگی ،آداب و رسوم ،اخالق فردی و اجتماعی و رفتارشناستی عمتومی ،تتاریخ
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سیاسی ،مذهبی و عقاید دینی ،باورهای مردمی ،دانش و تجتارب متردم در ثتوزههتای
زیستی اس .
شده ،برای نمونه و استناد مفاهیم علمی و پژوهشی ،انتخاب شدهاند .هتدف ایتن مقالته،
صرفاً گردآوری بانک لطایف ،شوخیها و یا طن های کرونایی در قالب جُنتگ ،نبتوده و
بیشتر تحلیل و بررسی ساختاری ،محتوایی و مضمونی آنها مد نظر قرار گرفته اس .
ت متنهای کرونایی در فضتای مجتازی اغلتب بتا متتن ،بته صتورت تصتویری ،یتا
کاریکاتوری و زمانی نی ترکیبی به کار میروند .ولی استتفاده از متتنهتای شتنیداری و
نوشتاری رایجتر و مطلوبتر از تصتویر ،کاریکتاتور یتا کاریکلمتاتور است  .چتون در
فرهنگ عامّه تمایل به گفتگو و شنیدن ،عمومیتر اس .
ت متنهای لطیفته در ایتران را بتا گتویش و لحتن بتومی منتاطق مختلتف نیت بایتد
گردآوری ،تحلیل و بررسی کرد .باید متتنهتای ادب عامته را شتنید تتا زیبتایی آن ،دو
چندان شود .به یقین گاهی نوشتن ،برگردان متنهای فولکلوری محلی ،اثساس ،عاطفته
و انسجام یک روای

را از آن میگیرد .از دیگر سوی ،نوشتن متن از زبتان گوینتده ،بته

لفظ نوشتاری معیار ،سخ

و تا ثدّی ناممکن اس  ،چون ثس گفتار برای قصهگتویی

مانند بیان لطیفه بر کهن مخاطب اثر مثب

میگذارد.

ت متن های لطیفه و طن را در فضای اجرا همراه با تحلیل محتوای آنها در ثوزههتای
انسان شناسی فرهنگی ،مردمشناسی ،قومشناسی ،قومنگاری و ...میتوان بررسی و تحلیل
کرد .موضو های طن کرونایی بیشتتر شتامل ایتن متوارد است  :انتقادهتای اجتمتاعی،
گالیهمندی از نحوه برخورد با مسئله ،طوالنی شدن بیماری ،فشتارهای چنتد بُعتدی بتر
فرد ،خانواده و جامعه ایرانتی ،برتتری جتویی ،امتور سیاستی ،مبتارزهجتویی ،شتوخی،
سرگرمی ،آیندهنگتری و دوراندیشتی ،فرصت طلبتی ،ختانوادهدوستتی ،وطتندوستتی،
راستگویی ،پرهی از دروغ ،شایستگی و واالیی ،اندوهستی ی ،دوستیاف ایی ،غمپتروری،
عشقخواهی ،ایمتانطلبتی ،مهرجتویی و عاطفتهجتویی ،خشتمستتی ی و کینتهگریت ی،
خرافهستی ی و پرهی از بیهودهگویی ،سودطلبی و زیانگری ی و . ...
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ت متنهای استفاده شده در این مقاله ،از بین تعداد بستیاری از متتنهتای گتردآوری
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ت کارکردهای مختلف قومیتی در لطیفههای کرونایی ،نشاندهنده خاستگاه اولیه کرونتا از
چین اس

که بعد با پیشینه مسائل اقتصادی و اجنتاس چینتی یتا ختوراکی آنهتا پیونتد
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میخورد .کرونا بهانه ای اس

تا انتقادهای گوناگون به نظتام سیاستی ت اقتصتادی و یتا

امور فرهنگی و اجتماعی کشور را در بستر شوخی و طن بیتان کننتد .انتقتاد بته روس،
چین ،امریکا و یا رفتارهای سیاسی دیگر.
ت سرگرمی و شوخطبعی برای کاهش دردهتا و مشتکالت ،از کارکردهتای طن هتای
کرونایی در فرهنگ مردم ایران اس  .مسائل مختلف جنسیتی و اموری ماننتد رفتارهتای
زنان در جامعه با رویکرد طن های کرونایی مطرح شد و بسیاری از انتقادهای اجتمتاعی
ت فرهنگی به عملکرد آموزشی و تحصیلی مدارس و دانشگاهها از ایتن طریتق صتورت
گرف .
ت برخی نامالیمات یا محدودی ها در بح

کرونا به صتورت مثبت

انگاشتته شتد.

مانند خوردن الکل یا رقص ،اف ایش جمعی  ،مهریه عروس خانمها ،ه ینههای ستنگین
آرایشگاه ،مسافرت رفتن و دورهمیها.
ت شهرهای نامبرده در پیامک های طن کرونایی گاه مانند «قم» رویکرد سیاسی دارنتد
و گاه مناطق شمال و ج ایر جنوب برای تفریح و گردشانتد کته بتهعنتوان نشتانهای از
بیخیالی و سادهانگاری ویروس کرونا مطرح میشوند.
ت رواب اجتماعی بین اعضای خانواده مانند مادر شوهر ،عروس ،پتدر و متادر و یتا
رواب آموزشی استاد و دانشجو ،معلم و دانشآموز و رواب سیاسی متردم و مستئوالن،
قشنگی و زشتی دماغ ،اصطالح های خودمانی و زبان مخفی طبقتات اجتمتاعی ،مستائل
مذهبی و تعطیلی مساجد یا نماز جمعه در ایام کرونایی و دهها نکته دیگتر هتم در ایتن
متنها دیده میشود.
 .2استفاده از واژگان انگلیسی و یا سرشتماره پیتامکی وزارت بهداشت

(،)V.behdasht

نامهایی چون جومونگ ،ارتش چوسان و نام کشورهایی چتون کتره شتمالی ،کتره جنتوبی،
روسیه ،امریکا و  ...با توجه به مناسب های سیاسی و اجتماعی پرکاربردترس .
 .1استفاده از برنامته هتای تلوی یتونی ماننتد جومونتگ ،هتاچ زنبتور عستل و  ...در
پیامکها از ثس نوستالوژی آنها ثکای

دارد.
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